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செனல்பற திட்டச் சுருக்கம் 

பன்னுறப 

திரு.சக.ஆர்.கருப்ேொநி த /த. சக.பங்கேொநி கவுண்டர் , அயர்களுக்கு 
G.O.Ms.No.525/IND/MMD2/dated 30.12.1991 அன்று சுபங்க உரிநம் யமங்கப்ட்டது. குத்தளக 
எப்ந்தம் 27.06.1992 ஆம் ஆண்டு அன்று ளடனளப்டுத்தப்ட்டது நற்றும் குத்தளக  
26.06.2012  அன்று கொொயதினொகும் . இருப்ினும் அண்ளநன MMDR திருத்தம் ேட்டம் 2015 
ஆம் ஆண்டின் டி, சுபங்க குத்தளக கொம்  26.06.2042 அன்று யளப ீட்டிக்கப்ட்டுள்து. 

திரு.சக.ஆர்.கருப்ேொநி அயர்கள், சுற்றுச்சூமல் ொதிப்ன நதிப்டீு (EIA) – 2006 ஆம் ஆண்டு 
அியிப்ின் கீழ் 15.01.2016 க்குப் ின்ர் சுற்றுச்சூமல் அனுநதி (EC) பாநலும் நற்றும் 
தநிழ்ாடு நாி நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினிதிடம் பெனல்ட ஒப்புதல் பாநலும் 
சுபங்கங்கள தேனல்டுத்துதள 14.03.2017 சததினிட்ட MoEF &CC அியிப்ன S.O 804 (E) 
டி நீல் யமக்கு  கருதப்ட்டது . ேிதநண்ட் ததொமில்ேொளனில் இருந்து ஆர்டர் 
தறுயதன் அடிப்ளடனில் சதளய நற்றும் யமங்கல் கொபணநொக  உற்த்தி 
அதிகரிக்கப்ட்டது. 

1.0. திட்டத்தின் சாக்கம்  

திரு.சக.ஆர்.கருப்ேொநி இடம்  இருக்கும் சுண்ணொம்ன தொது சுபங்கத்திற்கு  யமக்கு 
நீின் கீழ் சுற்றுசூமல் அனுநதிப் த சுற்றுச்சூமல் ொதிப்ன நதிப்டீு (EIA) / 
சுற்றுச்சூமல் சநொண்ளந திட்டம் (EMP) இத்துடன் சுற்றுச்சூமல் ொதிப்ன நதிப்டீு 
நொற்று திட்டம் இனற்ளக யங்கள தருக்குதல் நற்றும் ேனெக யங்கள் அதிகரிப்ன 
ஆகினய 14.05.2018 ஆண்டு சததினிட்ட கடிதத்தின் ண் . SEIAA-TN/ F.No.6240/TOR-409/2018, 
குிப்ிட்டுள் குிப்னகின் அடிப்ளடனில் திட்ட னன்தநொமிதல் சதளயப்டுகிது. 
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2.0. திட்ட யிக்கம் 
அட்டயறண எண். 1.1 திட்ட யியபங்கள் 

தகயல் யியபம் 
யிண்ணப்தொபர் தனர் திரு.சக.ஆர்.கருப்ேொநி 
தநொத்த சுபங்க குத்தளக பப்வு 5.05.0 தெக்டர் (ட்டொ ிம்) 
ன ண் 249/5, 249/6 and 253/1 ி   
னயினினல் எருங்கிளணப்ன 
(geographical co-ordinates) 

அச்ேசபளக -  10°01’ 13.87” ய இருந்து 10°01’25.842” 
ய யளப 
தீர்க்கசபளக - 77°47’9.267” கி இருந்து 77°47’16.890” கி 
யளப 

இளடயிக்க யளபதொள்  
(Toposheet No.) 

58 ஃப்/16 

உனபம் (Elevation) 244 நீட்டர் கடல் நட்டத்திிருந்து சந உள்து. 
அணுகல்தன்றந (Accessibility) 

அருகிலுள் கிபொநம் பயல்நலப்ட்டி - 500நீ – ததற்கு திளேனில் 
அருகிலுள் கபம் உேிம்ட்டி - 6.2கி.நீ – ததற்கு திளேனில் 
அருகிலுள் தடுஞ்ேொள நொி தடுஞ்ேொள 154 - 400 நீ - கிமக்கு   
அருகிலுள் ததொடர்யண்டி ிளனம் உேிம்ட்டி - 5.5கி.நீ – ததற்கு திளேனில் 
அருகிலுள் யிநொ ிளனம் நதுளப யிநொ ிளனம்  - ததன் கிமக்கு 

திளேனில் 40 கி.நீ ததொளயில் உள்து.           
சுற்றுச்சூமல் உணர்தின் (Environmental Sensitiveness) 

நொி ல்ள சகபொ - தநிழ்ொடு ல்ள, சுபங்கத்தில் இருந்து 
சநற்கு திளேனில் 60 கி.நீ ததொளயில் உள்து. 

கடற்களப நண்டம் அபிக்கடல், சுபங்கத்தில் இருந்து  சநற்கு 
திளேனில் 174 கி.நீ ததொளயில் உள்து. 

கொப்னக்கொடு யிக்பநங்கம் fhg;G fhL - 2fpkP; - யட கிமக்கு,                                                                           

தயட்டிள ட்டி fhg;G fhL – 3.5fpkP; - யடக்கு, 
ததொட்டப்ொ ொனக்கனூர் fhg;G fhL யடக்கு – 

0.5fpkP; - சநற்கு, 
ததொட்டப்ொ ொனக்கனூர் fhg;G fhL ததற்கு – 

6.5fpkP; - ததற்கு  

அருகிலுள் யயிங்கு 
ேபணொனம் 

10 கிசொ நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த எரு 
யயிங்கு ேபணொனம் இல்ள. 

அருகிலுள் ீர்ிள,ஆறு,கும் ளயளக தி சுபங்கத்தில் இருந்து யடகிமக்கு 
திளேனில் 28 கி.நீ ததொளயில் எடுகிது. 

யொளம் இடங்களும் I. சுபங்கத்தில் இருந்து யடக்கு திளேனில் , 1.5 
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கிநீ ததொளயில் 6879 நக்கள் ததொளக 
தகொண்ட உத்தப்ொனக்கனூர் கிபொநம் 
உள்து.     

II. சுபங்கத்தில் இருந்து ததற்க்கு திளேனில் , 3 
கி.நீ ததொளயில் 3506 நக்கள் ததொளக 
தகொண்ட டுப்ட்டி கிபொநம் உள்து.     

ொதுகொப்ன ிறுயல்கள் (Defense 
Installations) 

10 கிசொ நீட்டர் ஆபத்துக்குள் ந்த எரு 
ொதுகொப்ன ிறுயல்களும் இல்ள 

சுநொர் 500 நீட்டர் ஆபத்ளத 
சுற்ினேள் கற்சுபங்கங்கள் 

500 நீட்டர் ஆபத்தில் (21.14.5 தெக்டர்) சுநொர் 3 
குயொரிகள் உள்து. 
டி.டி. கடிதம்  ண்: Roc.No: 368/2017 – Mines, dated 
13.03.2017 

சுபங்க யியபங்கள் 
சுபங்க பற இனந்திபநனநா சுபங்கற 
னயினினல் ளகனிருப்ன  7,94,850 தநட்ரிக் டன்  
உற்த்தி ளகனிருப்ன  3,03,530 தநட்ரிக் டன்  
சுபங்க உற்த்தி (90% நீட்ன)  60,706 தநட்ரிக் டன் (ஏபொண்டுக்கு)  
சநற்டிவு (ஏயர்ர்டன்)  1,37,130 தநட்ரிக் டன்  
சநல் நண்  25,218 தநட்ரிக் டன்  
கிந ிபொகரிப்ன (10 %)  33,726 தநட்ரிக் டன்  
தொது கமிவு யிகிதம்  1:0.65  
இருக்கும் சுபங்க குமி ரிநொணங்கள் குமி – I  - 230m x 77m x R.L.245-222m (23 நீட்டர்)  

குமி – II - 55m x 62m x R.L.246-235m (11நீட்டர்))  
னன்தநொமினப்ட்ட சுபங்க Mok;  30 நீட்டர் தளப நட்டத்திற்கு கிழ்  
ீர் நட்டம்  32  நீட்டர் தளப நட்டத்திற்கு கிழ்  

3.0. சூமல் ற்ின யிக்கம் 

3.1. அடிப்றட சுற்றுச்சூமல்  

அடிப்ளட தகயல்கள் சேகரிப்ின் எருங்கிளணந்த குதினொது சுற்றுச்சூமல்  ொதிப்ன 
நதிப்டீு (EIA) அிக்ளக. இப்குதினில் ிவும் சுற்றுச்சூமல் சூழ்ிளளன 
நதிப்ிடுயதற்கு குிர்கொ (டிேம்ர் 1, 2017 - ிப்பயரி 28, 2018) ருயத்தில் அடிப்ளட 
ஆய்வு சநற்தகொள்ப்ட்டுள்து . சுற்றுச்சூமல் ொதிப்ன நதிப்டீு (EIA) ஆய்வுகள் 
சொக்கத்திற்கொக, சுபங்க குத்தளக குதிளன ளநன நண்டநொகவும் நற்றும் சுபங்க 
குத்தளக ல்ளக்குள் இருந்து 10km ஆபம் யளப தயிசன உள் குத்தளக குதிளன 
இளடனக நண்டம் (Buffer Zone)  கருதப்ட்டது. 
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அட்டயறண எண். 1. 2 அடிப்றட தபவு 
நுண்துகள்கள் யியபங்கள் தபிற 

யிநண்டயினல் (டிேம்ர் 1, 2017 - ிப்பயரி 28, 2018) 
நளம(ேபொேரி) 54.4 நில்ிநீட்டர் --- 

தயப் ிள(ேபொேரி) 27.66° தேல்ேினஸ் --- 
கொற்ின் சயகம் 3.45 நீட்டர் / யிொடி --- 

கொற்டிக்கும் திளே யடகிமக்கு நற்றும் 
ததன்சநற்கு திளேகள் 

--- 

சுற்றுச்சூமல் காற்று தபம் (சதெின சுற்றுப்பு காற்று தபிறகள் (NAAQS)) 
சுயொேத்தில் தேல்லும் 

தண் துகள் (PM10) 
எரு க நீட்டர்- இல் 45.1-
56.2 ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

எரு க நீட்டர்- இல் 100 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

கொற்ில் நிதக்கும் தூேி 
(PM2.5) 

எரு க நீட்டர் இல் 20-27.6 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

எரு க நீட்டர் இல் 60 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ேல்ர் ளடனொக்ளைடு 
(S02) 

எரு க நீட்டர் இல் 3.4-6.8 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

எரு க நீட்டர் இல் 80 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ளட்பஜன் ளட ஆக்ளேடு 
(NOx) 

எரு க நீட்டர் இல் 4.9-7.6 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

எரு க நீட்டர் இல் 80 
ளநக்சபொ கிபொம் (μg/m3) 

ெத்தம் ிற  
(நத்தின நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் தபிறகள் (CPCB)) 

கல் சபம் 
(6.00 am – 10.00 pm) 

ளநன நண்டம்: 41.4 - 46.7 
dB(A) 

இளடப்குதி: 40.1 – 46.2 dB (A) 

சதாமிற்ொற குதி 
கல் சபம் - 75 dB (A) 
குடினிருப்பு குதினில் 
கல் சபம் - 55 dB (A) 

இபவு சபம் 
(10.00 pm – 6.00 am) 

ளநன நண்டம்: 33.3 - 35.8 
dB(A) 

இளடப்குதி: 30.3 – 38.2 dB (A) 

சதாமிற்ொற குதி 
இபவு சபம் – 70 dB (A) 
குடினிருப்பு குதினில் 
இபவு சபம் - 45 dB (A) 

ீர் தபம்  
(இந்தின தபிறகள்: 10500:2012 (யிரும்த்தக்க யபம்னகள்)) 

கொப-அநித்தன்ளந (pH) 6.75 னதல் 8.14 யளப 6.5 னதல் 8.5 
நின்கடத்துதின் (EC) 1077 – 1327 Micro mhos/cm - 

தநொத்த களபந்த திட(TDS) 560-690 mg/l 500 mg/l 

தநொத்த கடித்தன்ளந 
சொன் CaCO3 

65-460 mg/l 200 mg/l 

குளாலபட்டு 45-65 mg/l 250 mg/l 

ேல்சட்டு  37-86 mg/l 200 mg/l 

 இரும்ன BDL-0.09 mg/l 0.3 mg/l 
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நண் தபம் 

கொப-அநித்தன்ளந (pH) 6.71 னதல் 7.83 யளப 
நிதநொ கொபத்தன்ளநக்கு 

டுிளனில் 
தநொத்த அடர்த்தி எரு க அவு 

தேன்டிநீட்டர் என்றுக்கு 1.32 
– 2.84 கிபொம் (g/cc) 

தொயப யர்ச்ேிக்கு 
ேொதகநொ இனல்னிள 

ீர் ியினல் 
சுபங்க ஆமம் 30 நீட்டர் குயொரி டயடிக்ளககள் 

அளத்தும் ித்தடி ீர் 
அட்டயளணக்கு 2 
நீட்டருக்கு சநச 
ளடதறுகிது 

தண்ணரீ் அட்டயளண 32 நீட்டர் (தளப நட்டத்திற்கு 
கீசம) 

 
4.0. எதிர்யரும் சுற்றுச்சூமல் தாக்கங்கள் நற்றும் தடுப்பு டயடிக்றககள் 

இட அமைவு  நிமையகுறியீடு, த ொமைவு ைற்றும்  ிமை  

சுபங்க குதி  சுபங்க குதி  
காநபாஜ் கர்  1.0 கிநீ, யட கிமக்கு  

பயல்நலப்ட்டி 1.0 கிநீ, ததன் ததன் கிமக்கு  

நலப்குதி  1.5 கிநீ,  ததன் சநற்கு  

cj;jg;gehaf;fD}u;  1.5 கிநீ, யடக்கு யட கிமக்கு  

4.1. காற்ின் சுற்றுச்சூமல் (Air Environment) 

தயிப்ளடனொ சுபங்கத் (Open Cast Mining) ததொமிில் கொற்று நொசுடுயதற்கு னக்கின  
கொபணினொக தேனல்டுயது ‘கொற்ில் பவும் துகள்கச’. சுபங்க டயடிக்ளக 
சநற்தகொள்ப்டுயதற்கு ற்றுக்தகொள்ப்ட்ட னள இனந்திபயினல் னள ஆகும், 
இதில் துளனிடுதல், தயடித்தல், ற்றுதல், இளத்தல் நற்றும் இக்குதல் ஆகின  
அடங்கும்.  

ிளளநகின் சொது ற்டும் PM10 -னின் தொக்கத்ளத கணிப்தற்கு ISCST3 - நொதிரி 
னன்ட்டது அளய , அ) யண்டி இளக்கும் ேொளனில் ொரிகள் னெம் தொதுக்கள 
ற்றுயது / இக்குதல் நற்றும் சொக்குயபத்து , ஆ) குதி னெ நொதிரி னன்டுத்தி 
தயடிப்ன ிளளநகின் சொது  PM10 இன் GLC - நதிப்ிடுயது. கொட்ேிக்கொ திட்ட 
தத்தில் எட்டுதநொத்த PM10 இன் 24 நணி சப ஜி.ல்.ேி. கணிகப்ட்டது. அது ற்றுதல்-
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இக்கும் நற்றும் சொக்குயபத்து நற்றும் சூழ்ிள 62.13μg / m3 நற்றும் 57.77μg / m3 
ஆகினளய னளசன திட்டத்தின் தத்தில் ற்ட்டது ின் அடிப்ளட நதிப்ன 56.2 µg/m3 
-னில் இருந்து 5.93 µg/m3 ஆக அதிகரிப்ன நற்றும் 1.57 µg/m3 னளசன சநற்தொருந்தின  
ேொள யமினொக ற்றுதல் நற்றும் இக்குதல் சொன் எருங்கிளணந்ததன் 
கொபணநொகவும் நற்றும்  தயடிப்ன கொபணநொகவும் தொக்கம் ற்டுகிது. சநொேநொ 
சூழ்ிளனில் யிநண்டயினல் தபவு ேபொேரி  24 நணி சப அதிகட்ே GLC  
யமங்குயது ற்ி யியொதிக்கப்ட்டது நற்றும் சநச யடக்கிமக்கில் ஆதிக்கத்தில் 
இருந்த. திட்டம் குளயொக இருப்தொல் எட்டுதநொத்த தொக்கனம் கொற்ின் தபத்தில் 
உள்து. 

4.2. சுற்றுசூமல் ஓி (Noise Environment) 

எி நொசுொடு, எரு தரின சுகொதொப ஆத்ளத சுபங்க ததொமிொர்களுக்கு ற்டுகிது. 
ின்யருளய திந்ததயி சுபங்க திட்டத்தொல் ற்டுகி ேத்த  ஆதொபங்கொககும் 
அளய, துளனிடுதல், தயடித்தல், நற்றும் யொக இனக்கத்தின் தேனல்ொடுகொகம். 
சுபங்க டயடிக்ளககள் னெம் உருயொகும் ேத்தங்கள்னொவும் ளநன  நண்டத்துக்குள் 
இருந்து ேிதறுகின் . இதன் கொபணநொக ததொடர்னள் தூபம் நற்றும் நற் ிப்குதி 
அம்ேங்களும் ேத்தம் கயிப்னக்குள் சேர்க்கப்டுகின். இந்த னடிவுகிிருந்து, 
நத்தின நொசு கட்டுப்ொட்டு யொரினம் (CPCB) நற்றும் சுபங்கப் ொதுகொப்ன தொது 
இனக்குபகம் (DGMS) ரிந்துளபக்கப்டும் யிதினளகின் டி சுற்றுச்சூமல் ேத்ததின் 
அவு (ொள் நற்றும் இபவு சபம்) 90dB (A) ஆக அனுநதிக்கப்ட்ட யபம்னக்குள் 
உள்ளத கொணொம் . தற்சொது ந்த எரு சுபங்கத்  ததொமிலும் ஈடுடயில்ள . 
இருப்ினும், திர்ொர்க்கப்டும் இளபச்ேின் அவுகள் ந்த யிளளயனேம் 
தகொண்டிருக்கயில்ள. ணினொர்கள் 8 நணி சபம் ணிகள தேய்யதற்கு துயொய் 
ேத்தத்தின் அவு னன்தச்ேரிக்ளகனொக 85 dB (A) கீசம குளக்கப் ட்டுள்து. எரு 100 
கி.கி தயடிப்ொது தொடிக்கு 5 நில்ிநீட்டருக்கு (mm) உச்ே துகள் சயகத்திற்கு கீசம 
உள்து. ினும், தயடிப்னகின் தொக்கங்கள் கொபணநொக ி அதிர்வுகளனேம் நற்றும் 
ொளகள் ப்ளத தயிர்க்கவும் ேட்டரீதினொ கூடுதல் கட்டுப்ொடு டயடிக்ளககள 
ற்றுக்தகொள்ப்ட சயண்டும். 

4.3. ீர் சூமல் (Water Environment) 

சுபங்க டயடிக்ளககள் ித்தடி ீர் தபத்ளத  யமிகில் ொதிக்கொம். 
தரும்ொன்ளநனொக தயிப்டுயது தண்ணரீ் அட்டயளணக்கு கீழ் சுபங்கங்கள் 
கொணப்டுயது, அளயகள் ித்தடி குமி அல்து திந்த குமிகள் ஆகும். இது 
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ீர்யமிகளுக்கு சபடினொக யமி யகுக்கிது. சுபங்கம் னன்ொட்டின்சொது இபேொனப்  
தொருட்களசனொ அல்து அொனகபநொ தொருட்களசனொ னன்டுத்தொததன் 
கொபணநொக ீர் தபத்தில் சுபங்கத்தின் தொக்கம் னக்கினநற்தொக இருக்கும்  
திர்ொர்க்கப்டுகிது. சுபங்க டயடிக்ளக ித்தடி ீர் அட்டயளணளன குறுக்கிடொது. 
தயள்ளநளப்ட்டி கிபொநத்தில் இருந்து தண்ணரீ் நொதிரினின் சயதினினல் 
ரிசேொதளளன நற் ஆதொபங்களுடன் எப்ிடுளகனில்  நிக சநொேநொக  உள்து, 
சநலும் கொநபொஜ் கர் கிபொநத்திிருந்த  தண்ணரீ் நொதிரி நற் தண்ணுனிரினல் 
சேொதளகள யிட சநொேநொக உள்து, ீர் தபக் குினடீின் அடிப்ளடனொகக் தகொண்டு 
& உத்தப்ொனக்கனூர் கிபொநங்கத்தில்  இருந்த தண்ணரீ் குடிப்தற்கு ற்தொகவும் 
உள்து அசதேநனம் நற் இடங்கிலும் ேி னன்கூட்டின ேிகிச்ளே னளகள் 
சநற்தகொள்யதிொல் தண்ணரீ் குடிப்தற்கு ற்தொக . 

4.4. நண் சூமல் (Soil Environment) 

நண்ணினுளடன தண்ளந தொயபம் யர்யதற்கு ற்த்தொங்க உள்து. சுபங்கத்தின் 
தநொத்த குத்தளக உற்த்தினில் நிகக் குளந்த அயிொ சநல்நண் ஆது 25218 
தநட்ரிக் டன் நட்டுசந உற்த்தி தேய்னப்டுகிது. சதொட்டத் சதளயக்கொக இது 
னன்டுத்தப்டுகிது. 

4.5. கமிவுகள் சகாட்டப்டுகின் (Waste Dump) 

கிந ிபொகரிப்ன நற்றும் க்க சுளநகச தரின கமிவுொக உள்து , இது திட்டத்தின் 
டி யடக்கு நற்றும் சநற்கு க்கங்கில் திணிக்கப்டுகிது. அடுத்த ந்து ஆண்டுகில் 
சுண்ணொம்ன ிபப்ொது தநொத்த கமிவுகின் உற்த்தினில் சுநொர்  170856 தநட்ரிக் டன் 
ஆகும். அடுத்த ந்து ஆண்டுகளுக்கு யணீொகும் எட்டுதநொத்த கிந யிகிதநொது 1:0.65 
ன் யிகிதத்தில் உள்து.  தளபனில் குயிந்தது சேொதள குமிகள்  
ிரூிக்கப்ட்டுள்து. 

4.6. உனிரினல் சூமல் (Biological Environment) 

சுபங்க தேனல்ொடுகொல் இவ்யிடத்தில் யொளம் உனிரினல் இங்களுக்கு ந்த எரு 
ஆத்தும் சரிடயில்ள. சய, சுபங்க டயடிக்ளககொல் உனிரின சூமலுக்கு 
குிப்ிடத்தக்க ந்த தொக்கனம் ற்டயில்ள. சுபங்க டயடிக்ளககொல் 
உற்த்தினொகும் தூேினின் கொபணநொக உனரினல் சூமில் தொக்கம் ற்டுகின் இதள 
சுபங்கத்திற்குள்ளும் தயிசனவும் யர்க்கப்டுகின் தேடிகொல் குளக்கப்டுகின்து. 
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4.7. ி சூமல் (Land Environment) 

சுண்ணொம்ன கல் சுபங்கத்திற்க்கொக  னன்டுத்தப்டும் ிங்கள் சுபங்க னடியில் 
ித்தின் னன்கள தகடுத்துயிடுகின்து. சுபங்க தேனல்ொடுகின் சொது ி 
ேீபமிவுகள தயிர்க்க னடினொததளய அளயகள் அகழ்யொபொய்ச்ேி, அதிகப்டினொ 
குயினல்கள் நண் ிரித்ததடுத்தல் சொன்ளய. இதொல் நீட்ன டயடிக்ளககொக 
சுபங்கத்தில் தயட்டிதனடுக்கப்டும் ித்திலும் நற்றும் தஞ்ச் அளநக்கும் னளனிலும் 
னக்கினத்துயம் தகொடுக்கப்டுகிது. சுபங்க குமினில் சதங்குகின் தண்ணளீபப் ம்ப் 
னெம் சுபங்கத்ளத சுற்ினேள் இடங்களுக்கு தேலுத்துயதொல் யியேொன யர்ச்ேிக்கும் 
நற்றும் கொடு யர்ப்னக்கும் யமியளகதேய்கின், இதொல் சுபங்க டயடிக்ளகனின் 
சநல் எரு சர்நள தொக்கம் கொணப்டுகிது.  

4.8. ெபக சாருாதாப சூமல் (Socio Economic Environment) 

சுபங்க டயடிக்ளககொல் திட்ட குதினேனுள் சபடினொகவும் அசத சொல் 
நளனகநொகவும் ிச்ேனநொக சயள யொய்ப்ள அதிகரிக்கும். இந்த தொக்கங்கள் ேி 
ன்ளநகள னக்கும். இதில் அருகிலுள் சுபங்கங்கள நற்றும் இரு ேிின 
அயிொொ சுபங்கங்கள குிப்ிடயில்ள. சயளயொய்ப்ன, கல்யி நற்றும் 
சுகொதொப யேதிகள சொக்கினேள்து இப்குதினில் யொளம் நக்கின் திர்ொர்ப்ன. சுபங்க 
டயடிக்ளககில் இருந்து உருயொகும் தொருொதொப ன்ளநகள் னெம் கல்யினியில் 
யிகிதம் அதிகரிக்கப்டொம். 

 

அட்டயறண எண். 1.3 சுற்றுசூமல் சநாண்றந திட்டம் 

யரிறெ 
எண் 

அவுருக்கள் 
சுபங்க 

டயடிக்றககள் 
தடுப்பு டயடிக்றககள் 

1 கொற்ின் 
சுற்றுசூமல் 

 (Air Environment) 

துளனிடுதல்  கொற்ின் னெம் பவும் தூேிகள 
கட்டுடுத்த தூேிகள 
ிரித்ததடுக்கும் இனந்திபம் நற்றும் 
ீளப னன்டுத்தி துளனிடும் 
இனந்திபங்கள் 
னன்டுத்தடுகிது. 

 துளனிடல் துளகளுக்கு 
கூர்ளநனொ துபப்ண 
துணுக்குகின் னன்ொடு , உகந்த 
தயடிக்களயக்கும் தின் நற்றும் 
சப தொநதம் டிசட்டொளப 
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னன்டுத்தி தயடிக்களயப்தன் 
னெம் கொற்று நொசு அளடயளத 
கட்டுடுத்தடுகிது 

தயடித்தல்  யமக்கநொ இளடதயினில் 
துளனிடும் குயினல்கின் நீது 
ீளப ததிப்தன் னெம் 
கிேநொ நொசு 
குளக்கப்டுகிது. 

சுளந ற்றுதல்  சுளந ற்றுயதற்க்கு னன்ொக  

தொதுக்கள் நீது தண்ணிபொல் 
ஈபொநொக்கொப்டுகிது. 

சொக்குயபத்து  தொதுொளதனின் க்கயொட்டில் 
தண்ணிளப ததிப்தன் னெம் 
தொதுக்கள் நற்றும் கமிவுகள் 
டுத்து தேல்லும் சொது ற்டும் 
கொற்ில் பவும் தூேிகள் 
கட்டுடுத்தடுகிது. 

 அதிக சுளந ற்றுயளத 
தடுக்கப்டும் 

 தொர்ப்ொின் உள்டக்கின 
டிபக்குகள்/ டம்ர்கள் 
னன்டுத்தடுகிது 

தஜதபட்டர்  நின்ேொபம் இல்தொ சபத்தில் 
நட்டும் தொன் தஜசபட்டர் 
இனக்கப்டும். 

 நத்தின நொசு கட்டுப்ொட்டு 
யொரினம் யிதிகின் டி , 
தஜசபட்டர் (D.G) 
தேட்டுகளுக்கொ தொதுநொ 
ஸ்டொக் உனபம் அளநக்கப்டும் . 

தொது 
டயடிக்ளககள் 

 சுற்றுச்சூமல், ய நற்றும் 
கொிள நொற்ம் அளநச்ேின் 
(MoEF) யிதினளகின் டி 
அயன்னே நபங்ககள ேொளகின் 
ஏபங்கிலும், சுபங்க குதி 
சுற்ிலும் ளயக்கப்ட்டு கொற்ில் 
நொசு பவுயளத தடுக்கடுகிது. 

 தூேி இளடதனர்ச்ேி குதினில் 
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சயள தேய்னேம் ர்களுக்கு  

உசொகம் உள் சுபங்கங்கில் 
(MMR,1961) யிதினளகள் டி 
கொது நச்ளே , னகனெடி, ொதுகொப்ன 
கண்ணொடி சொன் ொதுகொப்ன 
உகபங்கள் யமங்கப்டுகிது. 

 ொதிக்கப்ட்ட குதினில் சயள 
தேய்னேம் ததொமிொர்கள் நற்றும் 
அருகிலுள் கிபொநயொேிகள் 
யமக்கொநொ சுகொதொப சேொதள 
சநற்தகொள்ப்டுகிது. சநலும் 
ததொமிற்ச்ேொளகள் ேட்டதின் டி 
ஊமினர்கின் யமக்கநொ 
ததொமில் சுகதொப நதிப்டீு 
சநற்தகொள்ப்டுகிது. 

 தயிப்ன கொற்ின் தபம் 
கண்கொணிப்ன னள யமக்கநொ 
அடிப்ளடனில் டத்தப்ட்டு , 

சுற்றுப்ன கொற்ின் தபத்ளத 
நதிப்டீு தேய்னப்டுகிது. 

2 ீர் சூமல் 

(Water 

Environment) 

சநற்ப்பப்ன ீர்  சுபங்கத்தில் இருந்து 
தயிசனற்ப்டும் கமிவு ீபொது , 

உளபனொகும் ததொட்டினில்  (settling 

tank) சுத்திக்கரிப்ட்டு, ிகு 
தூேிகள கட்டுப்டுத்தவும் 
நற்றும் நபம் யர்ப்தற்க்கும் 
னன்டுத்தப்டுகிது. 

ித்தடி ீர்  சுபங்க டயடிக்ளகனின் னெம் 
ித்தடி ீர் ொதிக்கப்ட 
நொட்டொது. 

 ருயநளம ருயத்திற்கு னன்னம் 
நற்றும் ின்னம் உடடினொக தூர் 
டுப்ன (desilting) ிகழ்வு 
சநற்தகொள்ப்டும்.  

தயள் ீர்  நளமீர் சேகரிப்தற்கு சுபங்க 
குமிகள் னன்டுத்தப்டும் . 

 நளமீர் சேநிக்கும் ள்த்தில் 
இருந்து நளமீளப தயிசனற்ி 
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அதள சநற்ப்பப்ன ிளிறுத்த 
ததொட்டினில் (15m x 10m x 3m) 

சேநிக்கப்டுகிது. இதன் னெம்  

திடப்தொருட்க்கள் ீக்கப்டுகிது.  

சுத்திக்கரிக்கப்ட்ட நளம ீளப 
தூேிகள அகற்ற்வும் , தேடிகளுக்கு 
தண்ணிர் ஊற்வும் 
னன்டுத்தப்டுகிது. 

தொது 
டயடிக்ளககள் 

 ீரின் தபத்ளத யமக்கநொ 
னளனில் கண்கொணிப்ன நற்றும் 
குப்ொய்வு தேய்னப்டும் . 

3 எி (Noise) துளனிடுதல்  அதிக எி ற்டும் சபத்தில் , 

யளபனறுக்கப்ட்ட கொ அயில் 
நட்டுசந ஊமினர்கள சயள 
தேய்ன அனுநதிக்கடும். 

தயடித்தல்   கல் சபங்கில் நட்டுசந 
தயடித்தல் ிகழ்வு 
சநற்தகொள்ப்டுகிது நற்றும் 
சநகனெட்டநொ சபங்கில் 
தயடித்தல் ிகழ்வு 
சநற்தகொள்ப்டுயதில்ள. 

 துளனிடல் துளகளுக்கு 
கூர்ளநனொ துபப்ண 
துணுக்குகின் னன்ொடு , உகந்த 
தயடிக்களயக்கும் தின் நற்றும் 
சப தொநதம் டி.டிசட்டொளப 
னன்டுத்தி தயடிக்களயப்தன் 
னெம் எினின் அவு 
குளக்கப்டும். 

 இளபச்ேல் னெம் நற்றும் ேத்தம் 
தப கூடின உகபணங்கிிருந்து 
சயள தேய்னேம் 
ததொமிொர்களுக்கு னளனொ 
இளபச்ேல் ஆதொபம் உள  (noise 

proof enclosure) 

யமங்கப்டுகின். 
சொக்குயபத்து  யொகங்கள், இனந்திபங்கள் நற்றும் 

ி உகபணங்கள னளனொ 
நற்றும் யமக்கநொக 
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பொநரிக்கசயண்டும். 

 இனந்திபங்கள் நற்றும் ி 
உகபணங்களுக்கு னளனொ 
உபொய்வு கொப்னதொருள் (lubrication) 

னன்டுத்துயதன் னெம் 
இளபச்ேல் (noise) உருயொகுயளத 
குளக்கப்டும். 

 இளபச்ேின் அளய , 

யளபனறுக்க்ப்ட்ட நிதநொ 
சயகத்தில் தயற்று யொகங்கள் 
குயொரினில் தளமனேம் சொதும் 
அல்து தயின தேல்யதன் 
னெம் குளக்கப்டும். 

 அளத்து டீேல் யளக 
இனந்திபங்களுக்கு சொதுநொ 
எி உிஞ்ேி  (silencer) கருயி 
னன்டுத்த சயண்டும்.  

 கிபொநன குதினில் யொகங்கள் 
தேல்லும் சொது யொகத்தின் 
சயகம் 10கி.நீ-வும் நற்றும் 
எிதருக்கினின் உசனகத்தின் 
அளய குளயொகவும் 
னன்டுத்த சயண்டும்.  

 அளத்து சொக்குயபத்து 
யொகங்களுக்கும், நொசு 
கட்டுொட்டின் கீழ் ேரினொ 
ேொன்ிதல்கள் யமங்கப்ட்டுள்து . 

தொது 
டயடிக்ளககள் 

 அதிக இளபச்ேல் (noise) 

உருயொகும் இடங்கில் சயள 
தேய்னேம் ததொமிொர்கள் திப்ட்ட 
ொதுகொப்ன ேொதங்கொ  கொது 
நச்ளே நற்றும் கொது ிொக்ஸ் 
ஆகினய னன்டுத்தப்டுகிது  

 ஊமினர்கள் எய்தயடுக்க ணினிட 
ேத்தம் இல்ொத குதி 
தகொடுக்கப்ட்டுள்து. 

 இளபச்ேள குளப்தற்கொக 
சுபங்கப்குதிளன சுற்ிலும் 
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தேடிகள் யர்க்கப்டுகிது.  

 ஊமினர்களுக்கு இளபச்ேல் ிள 
யிளவுகள் ற்ின யிமிப்னண்ர்வு 
தகொடுக்கப்டுகிது. சநலும் 
ஊமினர்களுக்கு யமக்கநொ 
நருத்துய ரிசேொதள 
தேய்னப்டுகிது. 

4 அதிர்வு 

(Vibration) 

தயடித்தல்  குிப்ிட்ட நின்னூட்ட யிகிதங்கள் 
தகொண்ட, னளனொன் சேொதள 
அதிர்வு ஆய்வுகள் னெம் 
யடியளநக்கப்ட சயண்டும்.  

 தயடித்தல் ிகழ்வுகின் சொது 
ற்ப்டும் அதிர்வுகள 
கட்டுப்டுத்த 25-50நில்ி தொடி 
யளப தொநதநொக தயடிக்க கூடின 
நில்ி தொடி தயடித்தூண்டி  

(detonators) னன்டுத்தசயண்டும். 

 அதிர்வு யபம்ளத் தொண்டிொல் , 
ீண்ட அகமி 6 நீட்டர் ஆமத்தில் 
அளீம் அளகள உளடக்க 
அளகள் இனக்கத்தின் திளேனில் 
தயட்டக்கூடும், இது சநற்பப்னக்கு 
அருகில் நற்றும் இளடிள 
நண்டத்திற்கு அருகில் 
னணிக்கிது. 

 அளத்து டயடிக்ளககளனேம் 
தேய்த சொதும் எப்னதல் தற் 
ிடுக்கப்திவு கருயிளன  (தொது 
இனக்குபகம் சுபங்க ொதுகொப்ன ) 
னன்டுத்தி அதிர்வு நற்றும் 
இளபச்ேளத் ததொடர்ந்து 
கண்கொணிக்க சயண்டும்.  

5 நண் சூமல் 

(Land 

Environment) 

சநற்ப்பப்ன நண்  யப்குதி நற்றும் 
சயொண்ளநனில் நீண்டும் 
னன்டுத்துயதற்கொக நக்கின 
தயபநண் உள்ள்டக்கின சநல் நண் 
ொதுக்கப்டுகிது. 

 சநல் நண்ணுடண் ிபொகரிப்ட்ட 
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கிநங்கள் நற்றும் ி கமிவுகள் 
கக்க கூடொது . குயொரி 
யொகங்கில் ேிப்ொ 
னன்ொடு னெம் சநற்ப்பப்ன 
நண் ொதுகொக்கப்டுகிது. 

 சுபங்கத்ளத சுற்ிலும் 
ீர்யடிக்கொல் அளநக்கட 
சயண்டும். நளம ீர் னெம் 
குயொரினின் உள்ச உள் ந்த 
நண்ளணனேம் தயிசன அடித்து 
தேல்ல்யளத கமிவுக் குயினல்கள்  

(dump) னெம் தடுக்கப்டுகிது. 
இளயகள் நண் அரிப்ன நற்றும் 
யண்டல் நண் டிவு 
ஆகினயற்ள தடுக்க்கிது , சநலும் 
திட்டுகின் (benches) 

ிளப்னதன்ளந 

ொதுகொக்கப்டுகிது. 
6 கமிவு கிடங்கு 

(waste dump) 

கமிவுக் குயினல்கள் 

(dump) 

ிளப்டுத்துதல் 

 கமிவு குயினல்கள னளனொ 
டினள நற்றும்  ேொய்வு 
சகொணத்துடன் 1.5 நீ தன்ச்சுகள்  

அளநக்கப்ட சயண்டும் . ிகு 
சநற்பப்ன நண்ளண கமிவு 
குயினல்கள் நீது பப்சயண்டும் . 

தண்ணளீப தக்களயக்கும் 
தொருத்தநொ நபங்கள  நண் 
சநச டுயதன் னெம் கமிவு 
குயினல்கின் ேொய்வு நற்றும் 
அடிகுதிகள 
ிளப்டுத்தப்டுகிது.  

 கமிவுக் குயினல்கள சுற்ினேள் 
ீர்யடிக்கொல் ஆது சநற்ப்பப்ன 
ிபொல் உருயொகும் ீர்ிள 
அளத்தொல் கமிவுக் குயினில் 
உள் கமிவுகள அடித்து 
தேல்ொநல் இருக்கவும் , 

ேிளதனொநல் இருக்கவும் 
னன்டுகிது. 
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7 நபம் யர்த்தல் சுபங்க குதி / கமிவு 

குயினல்கள் 

 சுபங்க சுற்றுனத்தில் நபங்கள் 
யர்ப்தன் னெம் தூசு நற்றும் 
இளபச்ேல் கட்டுடுத்தப்டுகிது. 

 நபம் யர்ப்தன் னெம் கமிவு 
குயினல்கின் 
ிளப்னதன்ளநளன 
உறுதிப்டுத்துகிது. 

 எவ்தயொரு யருடனம் 
தயட்டப்டும் நபங்கள 
கணக்தகடுத்து, ின்ன ேீபொ கொ 
இளடதயினில் கட்டனநொக 
டுநொறு ரிதுளபக்கப்டுகிது. 

 தொயப ொற்ங்கொில் இருந்து 
உனிர் ிளமப்தற்கொ 
யொய்ப்னகள் அதிகம் உள் 
தேடிகள் நட்டும் டப்டுகின் . 

8 ி சுற்றுசூமல்   நீள்ிபப்ல் (Back Filling) , 

சுபங்கதின் கமிவுகள்  

அளடக்கப்ட்டு அதன் நீது 
சநடுக்கு நண்ணொல் 
ிபப்டுயதன் னெம் ேீபமிந்த 
ிம் (degraded land) 
நீட்கப்டுகிது.  

 கமிவு சதக்க இடத்ளத சுற்ிலும் 

கமிவுீர்யடிகொல் 

அளநக்கப்ட்டிருக்கிது. 

 சயகநொக யபகூடின நபங்கள் 
நற்றும் இருிடத்தில் யபகூடின 
தேடிகள் ித்தின் 
ிளப்னதன்ளநக்கொக யர்க்க 
டுகிது. 

 சுளநப்குதி (Green Belt) 

யர்ச்ேிக்கொ தொருத்தநொ 
டயடிக்ளககள் 
டுத்துதகொள்ப்டுகிது. 

 சுபங்க ள்நொது நளமீளப 
சேகரித்து ித்தடிீளப அதிக 
டுத்துயததொடு நட்டும்  அல்ொநல் 
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அருகில் உள் யியேொன 
ிங்கின் ொேத்திற்க்கும் 
உதவுகிது. 

9 ேனெக 
தொருொதொபம் 

  ேரினொ பொநரிப்ன னளகள 
னன்டுத்துயதன் னெம் 
இனங்திபத்தின் இளபச்ேல் அவு 
கட்டுப்டுத்தடுகிது. 

 சுபங்க குதிளன சுற்ிலும் நத்தின 
நொசுக்கட்டுப்ொட்டு யொரினதின்  

(CPCB) யமிகொட்டுதின்டி 
சுளந குதி அளநக்கப்டுகிது. 

 ேரினொ கொ அட்டயளடி , 
யளபனறுக்கப்ட்ட குதினில்  

துளமனிடுதல், தயடித்தல் நற்றும் 
நற் ிகழ்வுகள் 
ிகழ்த்தப்டுகிது.  

 சுபங்கதின் ளநனப்குதினில் கற்று 

நொசுப்ொட்ளட தகுந்த கட்டுப்ொட்டு 

னளகின் னெம் 

குளக்கப்டுகிது. 

 தீனளணப்ன, நீட்ன ணி நற்றும் 
உள்ளூர் தகயல் ததொடர்ன 
ஆகினயற்ளக் ளகனொள்யதற்கு 
அயேபகொ தனொர்ிளத் திட்டம் 
னன்கூட்டிசன தனொரிக்கப்டுகிது . 

 இந்தின தபிளகள் ணினகத்தின்  

(BIS) ரிந்துளபனின்டி சயள 

ஆட்கின் ொதுகொப்ளக்கருதி, 
திநித ொதுகொப்ன 

உகபணங்கொ ளகனேள, 

தளகயேம், ொதுகொப்ன கொல் உள, 

கண்ணொடி, சநல் ேட்ளட, னெக்கு 

உள நற்றும் கொது ொதுகொப்ொன் 

யமங்கப்டுகிது. 

 ேனெக தொறுப்னணர்வு 
டயடிக்ளககின் எரு குதினொக 
உள்ளூர் கிபொந ஞ்ேொனத்துக்கு 
யிண்ணப்தொபர் னெம் ேனெக  
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டயடிக்ளககள் 
டுக்கப்டுகின். 

10 ததொமில்ேொர் 
சுகொதொபம் 

  சுபங்க யிதி ண் (44)-ன் டி, 

னதல்லுதயிக்கொ யேதிகள்  

ற்ப்டுத்தப்ட்டுள்து . 

 யிதி ண் 29B & 45(A)-னின் டி , 

ஆபம் நற்றும் ேீபொ கொ 

இளடதயினில் ததொமிொர்கின் 

உடல்ிள ரிசேொதள 

டத்தடுகிது. 

 சுபங்கத்தில் ணினரினேம் 

ததொமிொர்களுக்கு ஆனேள் கொப்டீு 

யமங்கப்டுகிது. 

 சயள ஆட்கின் 

ொதுகொப்ளக்கருதி, திநித 

ொதுகொப்ன உகபணங்கொ 

ளகனேள, தளகயேம், ொதுகொப்ன 

கொல் உள, கண்ணொடி, சநல் 

ேட்ளட, னெக்கு உள நற்றும் கொது 

ொதுகொப்ொன் யமங்கப்டுகிது. 

5. நாற்றுக்கா ஆய்வு 

சுபங்கத் தம் ியினல் நற்றும் தொதுப் டிதல் ஆகினயற்ள ேொர்ந்துள்து. சய , 
இந்த திட்டம் குிப்ிட்ட  கிந தம் நற்றும் இந்த திட்டத்திற்கொ நொற்று தம் 
இல்ள. 

6. சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூமல் கண்கொணிப்ன திட்டம் SEIAA-ஆல் யமங்கப்டும் சுற்றுச்சூமல் ேீர்திருத்த 
கடிதத்தில் யளபனறுக்கப்ட்ட ிந்தளகளுக்குட்ட்ட ல்சயறு சுற்றுச்சூமல் 
கூறுகளுக்கு டத்தப்டும். இதற்க்கொ  தேனல்ட எப்னதல் , தநிழ்ொடு  நொசு 
கட்டுப்ொட்டு யொரினம் (TNPCB)-ஆல் யமங்கப்டும் . NABL ொன்ிக்கப்ட்ட ஆய்யகத்தால் 

சுற்றுச்சூமல் கண்காணிப்பு ளநற்பகாள்ப்டும். 
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அட்டயறண எண்: 1.4 எதிர்கா திட்டம் சுற்றுசூமல் கண்காணிப்பு திட்டம் 

யரி
றெ.
எண் 

சுற்றுச்சூமல் 
காபணிகள் 

இடம் 

கண்காணிப்பு 

குிப்புகள் கா 
அவு 

அதிர்சயண் 

1 யொிள 
நற்றும் 
கொற்றுத் தபம் 

சுபங்க ளநனப்குதி 
ததடர்ச்ேினொ 
கண்கொணிக்கப்டுகிது / 
அருகிலுள் இந்தினொ 
யொினல் துள ( IMD) 
ிளனம் 

24 நணி 
சபம் 

நொதம் எரு 
னள 

கொற்று சயகம் , 
திளே, 
தயப்ிள, 
ஈபப்தம் 
நற்றும் 
நளமப்தொமிவு 

2 கொற்று நொசு 
கண்கொணிப்ன 
(PM2.5, PM10, 

SO2 and NOx) 

ஆறு இடங்கில் (ளநன 
நண்டத்தில் உள் 
எரு ிளனம் நற்றும் 
அருகிலுள் 
குடினிருப்னகில் 
குளந்தட்ேம் என்று , 
குதி, சநல்சொக்கி 
என்று, கீழ்ிள 
திளேனில் இபண்டு 
ிளனம் நற்றும் 
குறுக்கு கொற்று 
திளேனில் என்று.) 

8 நணி 
சபம் 

யருடத்திற்கு 
எருனள 

தன் தூேி 
நொதிரி நற்றும் 
சுயொே தூேி 
நொதிரி 

3 ீர் நொசு 
கண்கொணிப்ன 

சுபங்க கமிவுகின் 
அருகிலுள் குதிகின் 
ித்தடி நற்றும் 
சநற்பப்ன தண்ணளீப , 
னந்ளதன நற்றும் 
ிந்ளதன ருயநளம 

 எரு 
யருடத்திற்கு 
எருனள 

இனற்ினல் - 
சயதினினல், 
தண்ணுனிரினல் 
ண்னகள் 
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கொத்தின் சொது  கிபொப் 
நொதிரிகள் 
ளகப்ற்றுதல். 

4 ீர்ப்னயினினல் இளடப்குதி 
நண்டத்தில் இருந்து 
(buffer zone) 1 கிநீ 
சுற்ினேள், திந்த 
குிப்ிட்ட கிணறுகில்  
ீர் ிள. 

--- ஆறு 
நொதத்திற்கு 
எரு னள 

ீர் ிள 
கண்கொணிப்ன 
ேொதங்கள் 
னன்டுத்தப்டு
ம். 

5 எி சுபங்க ல்ள , அதிக 
இளபச்ேல் உருயொக்கும் 
குத்தளக குதி உள்ச 
நற்றும் அருகில் உள் 
குடினிருப்ன குதினில் 
உள் குதிகள். 

24 நணி 
சபம் 

நொதம் 
எருனள 

எி ிள 
நீட்டர் 

6 அதிர்வு அருகில் உள் 
குடினிருப்னகில் 
(6 நாதங்கில் ஒரு 
முல 

 தயடித்தல் 
தேனல்ொடு 

ிடுக்கப்திவு 
கருயி 
(டிஜிட்டல் 
ேீஸ்சநொகிபொஃப்) 

7 நண் ளநனப்குதி 
நண்டம்(core) நற்றும் 
இளடனக 
நண்டம்(buffer) (கிபொப் 
நொதிரிகள்) 

 எரு 
யருடத்திற்கு 
எருனள 

இனற்ினல் 
நற்றும் 
சயதினினல் 
ண்னகள் 

7. திட்டத்தின் ன்றநகள் 

சக.ஆர்.கருப்ேொநி அயர்கள் , ேனதொனத்தில் அயர்கின் கடளநகள் நிகத் ததிவுடன் 
உள்ொர். நபம் யர்ப்ன திட்டதின் அடிப்ளடனில் , சுபங்கத்ளத சுற்ினேம் நபம் யர்ப்ன 
ரிந்துளபக்கப்டுகிது. அளத தயிப தப்ிசனொடின நொசு நற்றும் இளபச்ேல் 
ீக்குயதற்க்கொ அமகினல் சதொட்டம்  நற்றும் நற் நகத்தொ தருந்சதொட்ட னனற்ேிகள் , 
யல்லுர்கின் உதயி  நற்றும் உள்ளூர் ேனெகத்தின்  எத்துளமப்ன உடன் 
தேனல்டுத்தப்டும். சுபங்க டயடிக்ளக கிபொநப்ன சயளயொய்ப்ள  உருயொக்கும். 
கூடுதொக, சயளயொய்ப்ன யேதிகள ிர்நொணித்தல் , தொது சொக்குயபத்து , சுகொதொபம், 
தொருட்கள், சேளயகள் நற்றும் ி ேனெக சேளயகள் யமங்குயது சொன் எப்ந்த 



திரு.சக.ப. கருப்ேொநி, சுண்ணொம்ன கல் சுபங்கம், நதுளப நொயட்டம் 

ஆதி னநி சுபங்கம் (ந) சுற்றுச்சூமல் ததொமில்தட் ிறுயம் , சேம் 21 

 

சயளகில் ருக்கு நளனக சயளயொய்ப்ன இருக்கும் . உள்ளூர் நக்களுக்கு 
சயளயொய்ப்ன கிளடக்கும் . நொி அபேொல் உரிளநத்ததொளக உள்ளூர் 
ிறுயங்களுக்கு கிபொநத்தின் னுக்கும் , யர்ச்ேிக்கொக யமங்கப்டுகிது. 
யிண்ணப்தொர் அயர்கள் , கிபொநங்களுக்கு கல்யி யேதிகள் , யிளனொட்டு உகபணங்கள் , 
ள்ிகளுக்கு குடிீர் சொன் ன்னரி யேதிகள் , கிபொநங்களுக்கு ேொள யேதிகள் 
நற்றும் அருகிலுள் கிபொநயொேிகளுக்கு சயள யொய்ப்னகள் யமங்குயதன் னெம் 
கிபொநப்ன ேனெக தொருொதொப யர்ச்ேிக்கு உதவுகிொர் . இொத்தில் இருந்து 2.5% 

கூட்டொண்ளந ேனெகப் தொறுப்னத் திட்ட (CSR) ட்தஜட்டுக்கு எதுக்கீடு தேய்கிொர் . CSR 
யபவு பெவு திட்டநாது, ிறுயத்தின் ெட்டம், 2013 நற்றும் CSR யிதிகள், 2014 இன் 
டி 17.07 ட்ெ ரூாய் ஆகும். 

8. படிவுறப 

யியொதிக்கப்ட்டடி, இந்த திட்டநொது சூமினல் நற்றும் சுற்றுச்சூமில் தொக்கத்ளத 
ற்டுத்த யொய்ப்ன இல்ள நற்றும் ொதுகொப்ொது . அனுநதிக்கப்ட்ட 
யபம்னகளுக்குள்ொக நொசுடுத்திகளக் கட்டுப்டுத்த சொதுநொ தடுப்ன டயடிக்ளககள் 
சநற்தகொள்ப்டும். சுண்ணாம்பு பன்ச்கின் உருயாக்கம், கமிவு டம்ப் உறுதிப்டுத்தல், 
ளயினலநப்பு ஆகின அங்கீகரிக்கப்ட்ட திட்டம் டி இல்ல. சூமினல் ளெதநாது 
லநன நண்டத்லத உள்டக்கி உள்து. யிண்ணப்தாபர், தநிழ்ாடு நாசு கட்டுப்ாட்டு 
யாரினத்திற்கு யங்கி உத்தபயாதநாக  11,85,000 ரூாலன, ரூாய் 200 'ீதித்துல 
முத்திலபத் தாில்'  ெநர்ப்ிப்ார். தநிழ்ாடு நாசு கட்டுப்ாட்டு யாரினம் நற்றும் 
நாி சுற்றுச்சூமல் ாதிப்பு நதிப்டீ்டு ஆலணனிடம் அனுநதிப் பற்ப்ிளக 
ளநற்க்குரின டயடிக்லகள் லடமுலப் டுத்தப்டும். 
தநொத்த சுபங்க டயடிக்ளக ததொமிொர்களுக்கு ிதொகவும் குளந்தட்ே ஆத்துடன் 
டத்தப்டும். னன்தநொமினப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் சநொண்ளந திட்டம் ஆது சுற்றுப்ன  
குதிளன ொதுகொப்ொ சூமில் ளயக்கும் . சுபங்க டயடிக்ளககொொல்  ற்டும் 
தொக்கத்ளத நபம் யர்ப்ின் னெம் கட்டுப்டுத்தப்டுகிது. சயளயொய்ப்ன, தகயல் 
ததொடர்ன நற்றும் உள்கட்டளநப்ன சநம்ொடு சொன் ேனெக-தொருொதொப ன்கள 
னன்சற்றுயதில் சுபங்க டயடிக்ளக உதவுகிது .  
 

 


